
 

 
 

  

บทที่ 6 
ประวัติศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

 
 ประวัติศาสตร เปนองคความรูสาระที่ 4 ของกลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไดกําหนดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับปรัชญา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ
โบราณคดี ที่มุงใหมีความเขาใจวาวิวัฒนาการ การดําเนินชีวิตของมนุษยชาติน้ันมีการสั่ง
สมมาตามกาลเวลาอยางตอเน่ืองและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การศึกษาเรื่องราวใน
อดีตทําใหเกิดการเรียนรูวา มนุษยในอดีตเผชิญปญหาตาง ๆ ในขณะดํารงชีวิตอยูอยางไร 
มีวีการจัดการกับปญหาตาง ๆ ทั้งที่ประสบความสําเร็จ และความผิดพลาดอยางไร 
เหตุการณและการกระทําในอดีตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในเวลาตอมาอยางไร อัน
จะเปนการสรางประสบการณและทางเลือกในการดํารงชีวิตแกคนรุนหลักตอไป 
 
6.1 แนวคิดสําคัญ 

การเรียนรูประวัติศาสตร เปนเร่ืองของการแสวงหาขอเท็จจริงของเร่ืองราวหรือ
เหตุการณเกี่ยวขอกับมนุษยที่ไดเกิดขึ้นแลวในอดีต ทั้งในเรื่องของการกระทํา เหตุการณ 
อารมณ ความคิด ฯลฯ โดยใชหลักฐาน เปนเคร่ืองมือในการสืบคนรองรอยของอดีต 
ดังกลาวนั้น 

การเรียนรูประวัติศาสตรตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีแนวคิดสําคัญ ดังน้ี 

6.1.1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  เปนการศึกษาเรื่องการนับเวลาและ
การแบงชวงเวลาตามระบบตาง ๆ ทั้งแบบไทย สากล ศักราชที่สําคัญ ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก และการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานสําหรับ
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร สามารถเขาใจเหตุการณทางประวัติสาสตรที่สัมพันธ
กับอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึงความสําคัญในความตอเน่ืองของเวลา อิทธิพล
และความสําคัญของเวลาที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย 
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6.1.2 วิธีการทางประวัติศาสตร  หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริง

ทางประวัติศาสตร ซ่ึงเกิดจากวิธีวิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอื่น ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
องคความรูใหมทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล และการวิเคราะห
เหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ ประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 

หน่ึง  การกําหนดเปาหมายหรือประเด็นคําถามที่ตองการศึกษา แสวงหาคําตอบ
ดวยเหตุปละผล (ศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 

สอง  การคนหาและการรวบรวมหลักฐานประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนลายลักษณ
อักษร และไมเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงไดแก วัตถุโบราณ รองรอยถิ่นที่อยูอาศัยหรือการ
ดําเนินชีวิต 

สาม  การวิเคราะหหลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนาเช่ือถือ การ
ประเมินคุณคาของหลักฐาน) และการตีความหลักฐานอยางเปนเหตุเปนผล มีความเปน
กลาง และปราศจากอคติ 

สี่  การสรุปขอเท็จจริงเพ่ือตอบคําถาม ดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหักฐาน
อยางเครงครัด โดยไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดย
พยายามเขาใจความคิดของคนในยุคนั้น หรือนําตัวเขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา 

หา  การนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล โดยใชภาษาที่
เขาใจงายมีความตอเน่ือง นาสนใจ ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง เพื่อใหไดงานทาง
ประวัติศาสตรที่มีคุณคาและมีความหมาย 

ดังน้ันขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตรเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
    
     ขั้นที่ 1 กําหนดเปาหมาย 

ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูล 
ขั้นที่ 3 วิเคราะหหลักฐาน 
ขั้นที่ 4 สรุปขอเท็จจริง 

ขั้นที่ 5 นําเสนอเรื่องที่ศึกษา 

 
แผนภูมิที่ 9 ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร 
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6.1.3 พัฒนาการาของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน เปนการศึกษาเรื่องราวของ
สังคมมนุษยในบริบทของเวลาและสถานที่ โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเปนดานตาง ๆ 
ไดแก การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาในกลุมสังคมมนุษยกลุมใดกลุมหน่ึง เชน 
ในทองถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุงศึกษาวาสังคมน้ัน ๆ ไดเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ตามลําดับเวลาไดอยางไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงมีปจจัยใดบาง (ทั้ง
ทางดานภูมิศาสตรและปจจัยแวดลอมทางสังคม ที่มีผลตอพัฒนาการหรือการสรางสรรค
วัฒนธรรม และผลกระทบของการสรางสรรคของมนุษยในดานตาง ๆ เปนอยางไร ทั้งน้ี
เพ่ือใหเขาใจอดีตของสังคมมนุษยในมิติของเวลาและความตอเน่ือง 

6.1.4 วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เปนการศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และภูมิปญญาในเรื่องเกี่ยวกับความเปนมา ปจจัยพ้ืนฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มี
อิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาไทย รวมทั้ง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาของมนุษยชาติในโลก ความสําคัญ และผลกระทบที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินชีวิตของคนไทย และมนุษยชาติ ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน 
 

6.2 มาตรฐาน และมาตรฐานชวงชั้นที่ 3 
เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดสาระการเรียนรูประวัติศาสตรสําหรับผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (ชวงช้ันที่ 3) กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได
กําหนดมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 ไวดังน้ี 

มาตรฐาน ส 4.1  เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรและสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพ้ืนฐานของความเปนเหตุเปนผล
มาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยาเปนระบบ  

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
4.1.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญการนับเวลา การแบงชวงเวลาทาง

ประวัติศาสตรและเทียบศักราช ในระบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถเขาใจเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรไดถูกตอง 

4.1.2 ศึกษารวบรวมขอมูล และจัดระบบขอมูลอยางเปนระบบดวยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร เพ่ือใชในการศึกษา อภิปรายประวัติความเปนมาของภูมิภาคของโลก 
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4.1.3 เขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร เพ่ือนํามาใชศึกษาหาขอสรุป และ

นําเสนอเหตุการณทางประวัติศาสตรไทยและสากล อยางมีวิจารณญาณ และมีความเปน
กลางเปรียบเทียบใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในวิถีของคนในประเทศไทยกับประเทศทางซีก
โลกตะวันออกและทางตะวันตก 

สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) เกณฑการแบงชวงเวลาทางประวัติศาสตรไทยและสากล 
2) การนับศักราชในระบบตาง ๆ เชน การนับศักราชไทย  

- พ.ศ. 
- จ.ศ. 
- ร.ศ. 

การนับแบบคริสตและอิสลาม 
3) ความสําคัญของอดีตที่มีตอประวัติศาสตรและวิชาประวัติศาสตร 
4) การแบงยุคสมัยทางประวั ติศาสตร เชน ยุคกอนประวัติศาสตร        

ยุคประวัติศาสตร 
5) ความหมาย ความสําคัญ และข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร 
6) ลักษณะ ประเภท ของหลักฐานทางประวัติศาสตร 
7) แหลงที่มาของหลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งประวัติศาสตรไทยและ

ประวัติศาสตรสากล 
8) ความเปนมาของรัฐไทยสูอาณาจักรโดยศึกษาจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรทั้งในดานความเจริญรุงเรือง และความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ 
9) ความสัมพันธของรัฐไทย กับรัฐเพ่ือนบาน กับรัฐในซีกโลกตะวันออก 

และซีกโลกตะวันตก 
มาตรฐาน ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในแง

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงองเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญ 
และความสามารถวิเคราะหผลกระทบทีเกิดขึ้น 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
4.2.1 วิเคราะหเปรียบเทียบขอดี และขอสําคัญของปจจัยทางภูมิศาสตรที่

มีผลตอพัฒนาการในการตั้งถิ่นฐาน และการดํารงชีวิตของประชากรในภูมิภาคตาง ๆ ของ
โลก 

4.2.2 เขาใจพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลตอ
ประเทศไทยในดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
และความสัมพันธระหวางประเทศ 

4.2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลงานที่เกิดจากการสรางสรรคอารยธรรมใน
แหลงตาง ๆ เพื่อเขาใจทั้งในโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ภูมิปญญาของมนุษยในอดีต 
อันจะเปนแนวทางการพัฒนาผลงานที่มีคุณคาในอนาคต 

สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) ขอดีและขอจํากัดทางปจจัยทางภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมอื่น ๆ ที่

มีผลตอการตั้งถิ่นฐาน และการดํารงชีวิตของประชากรในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 
2) อิทธิของปจจัยตาง ๆ  ที่มีผลตอพัฒนาการดานตาง ๆ   ในภูมิภาค

ตาง ๆ ของโลก เชน เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
และความสัมพันธระหวางประเทศ 

3) การพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลตอประเทศ
ไทยในดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

4) การสรางสรรคอารยธรรมตาง ๆ ที่เกิดจากภูมิปญญาของมนุษยใน
อดีตถึงปจจุบันในแหลงอารยธรรมของภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

5) อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีตอประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม  

มาตรฐาน ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มี
ความภาคภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
4.3.1  รูและเขาเกี่ยวกับการพัฒนาการของเศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐไทยในดินแดน
ประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและเกิดความภูมิใจในความเปนรัฐไทย 

4.3.2 คิดวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน และผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพบ
ตอการสรางสรรคภูมิปญญาของมนุษยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

4.3.3 วิเคราะหและเปรียบเทียบผลงานของบุคคลสําคัญท้ังในประเทศ
และตางประเทศ กระทบตอเหตุการณในประวัติศาสตรชาติไทย เพื่อนําไปใชเปน
แบบอยางที่ดีและนําไปใชในการดําเนินชีวิต 

สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยตั้งแตกอนสุโขทัย จนถึงปจจุบัน

ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 

2) ความสัมพันธระหวางพัฒนาการทางประวัติศาสตรดานตาง ๆ ที่มีตอ
กันจนเปนผลใหเกิดลักษณะที่แตกตางกันของแตละยุคสมัยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

3) ความหมายและตัวอยางผลงานสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิ
ปญญา 

4) ปจจัยพ้ืนฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
ภูมิปญญาในทองถิ่นของตนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และภูมิปญญาไทยในแตละสมัย 

5) แนวทางการอนุรักษสงเสริมและปรับปรุงใชภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิ
ปญญาไทยกับชีวิตประจําวัน 

6) สามารถวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบผลงานที่เกิดจากภูมิปญญาของ
บุคคลสําคัญของไทยแตละสมัยและบุคคลตางชาติที่เกี่ยวของกับไทยแตละสมัยที่มี
ผลกระทบตอเหตุการณในประวัติศาสตรของไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

7) การเลือกสรรแนวทางการสรางสรรคผลงานของบุคคลสําคัญเพ่ือ
นํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 
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6.3 สาระการเรียนรูมาตรฐาน และมาตรฐานชวงชั้นที่ 3  สามารถนํามากําหนดสาระ
ที่ 4 จําแนกตามระดับช้ันปไดดังนี้ 
6.3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ศึกษาเรื่องตอไปน้ี คือ  

ความหมายและการแบงชวงเวลาของประวัติศาสตรไทย พุทธศักราช การ
แบงชวงสมัย  การนับและการเทียบศักราชแบบไทย (พ.ศ./ค.ศ./ม.ศ./ร.ศ./จ.ศ./ฮ.ศ.)  การ 
นับและเทียบศักราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ความหมาย ความสําคัญและขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตรอยางอื่น ๆ  ลักษณะประเภทขอมูลและแหลงที่มาของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร  การศึกษาและนําเสนอเหตุการณทางประวัติศาสตรไทย โดยใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตร  การศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต พอ
สังเขป  วิถีชีวิตของคนในสมัยกอนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย ที่เปลี่ยนแปลงไปแตละยุคสมัย  
นําเสนอองคความรู ที่ไดจากการกศึกษาโดยวิธีการทางประวัติศาสตรที่ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรไทยสมัยกอนสุโขทัย ถึงสมัยสุโขทัย  พัฒนาการทางอารยธรรมตะวันออกที่
มีผลตอรัฐไทยในสมัยสุโขทัยทางดานการเมืองการปกครองและสังคม  ปจจัยทาง
ภูมิศาสตรและสังคมที่มีผลตอพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและการดํารงชีวิตของประชากรใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เหตุการณสําคัญ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีผลกระทบตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลตอประเทศไทยทางดาน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม  ประวัติและผลงานที่เกิดจากการสรางสรรคอารย
ธรรมในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทย
ยุคกอนสุโขทัยถึงสุโขทัย  เหตุการณสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ  ปจจัยพื้นฐานและ
ผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพบตอการสรางสรรคภูมิปญญายุคกอนสุโขทัยถึงสมัย
สุโขทัย  ตัวอยางผลงานสรางสรรคภูมิปญญายุคกอนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย ดาน
สถาปตยกรรม ดนตรี ภาษา ฯลฯ  ความสําคัญและการปรับเปลี่ยนภูมิปญญาใหเหมาะสม
กับชีวิตปจจุบันและการอนุ รักษ  ประวั ติและผลงานของบุคคลสําคัญทั้งไทยและ
ตางประเทศในยุคกอนสุโขทัยถึงสุโขทัยที่สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ
ไทย  การเปรียบเทียบผลงานของบุคคลตาง ๆ เพ่ือใหเขาใจความแตกตางที่มีผลตอการ
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สรางผลงาน  การสรางสรรคผลงาน เพื่อนํามาใชเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตแนว
ทางการอนุรักษ 

 
6.3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ศึกษาเรื่องตอไปน้ี คือ 

ตัวอยางของการแบงชวงเวลาทางประวัติศาสตรของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 
เชน จีน อินเดีย ญี่ปุน  การเทียบศักราชในเอกสารทางประวัติศาสตรของไทยกับภูมิภาค
เอเชีย  ตัวอยางเปรียบเทียบเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทย และเอเชีย  ลักษณะ
และแหลงขอมูลประเภทของหลักฐานที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตรเอเชีย  ศึกษาขอมูล
ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรเพ่ือใชในการศึกษาประวัติความเปนมาของภูมิภาคเอเชีย 
โดยสังเขป (ยกเวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต)  ขอสรุปและเหตุการณสําคัญในภูมิภาค
เอเชีย  การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในประเทศไทยกับคนในประเทศ
ตาง ๆ ในเอเชีย  การนําเสนอขอสรุปและเหตุการณของประวัติศาสตรภูมิภาคเอเชีย  
พัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานและลักษณะการดําเนินชีวิตของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย  
ปจจัยทางภูมิศาสตรและสังคมที่มีผลตอการพัฒนาการ การตั้งถิ่นฐาน และการดํารงชีวิต
ของประชากรในภูมิภาคเอเชีย  เหตุการณสําคัญในภูมิภาคเอเชียที่มีผลกระทบตอ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกที่มีผลตอประเทศไทยในสมัยอยุธยา  ผลงานที่เกิดจากการสรางสรรค อารยธรรม
ในดานตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยอยุธยา  
เหตุการณสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในสมัยอยุธยา เชน การเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางประเทศ  
ปจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค ภูมิปญญาของงาน
สมัยอยุธยา  ตัวอยางผลงานการสรางสรรคภูมิปญญาสมัยอยุธยา เชน สถาปตยกรรม 
ดนตรี ภาษา ฯลฯ  ความสําคัญของการสงตอ และการปรับเปลี่ยนภูมิปญญาใหเหมาะสม
กับชีวิตปจจุบัน การอนุรักษ และสงเสริม  ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญทั้งไทย และ
ตางประเทศในสมัยอยุธยา  แนวทางและการเลือกสรรผลงานของบุคคลสําคัญเพ่ือนํามาใช
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 
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6.3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ศึกษาเรื่องตอไปน้ี คือ 
เกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทยและสากล เชน ยุดกอน

ประวัติศาสตร ยุคประวัติศาสตร  การเทียบศักราชในเอกสารประวัติศาสตรไทยและสากล  
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่ใชเปนหลักในการแบงยุคสมัยของประวัติศาสตรไทย 
และประวัติศาสตรสากล  การเปรียบเทียบยุคสมัยสําคัญระหวางประวัติศาสตรไทยกับ
ประวัติศาสตรสากล  ประเภท และขอมูลในการศึกษาในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  วิธีการ
ทางประวัติศาสตรในการหาขอสรุปและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสากล  การ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิชีวิตของคนไทยกับคนในซีกโลกตะวันออก และซีกโลก
ตะวันตก  พัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานและลักษณะการดําเนินชีวิตของประชากรในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก  ปจจัยทางภูมิศาสตรและสังคมที่มีผลตอพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน และ
การดําเนินชีวิตของประชากรในหมูภูมิภาคตาง ๆ ของโลก (ยกเวนเอเชีย)  เหตุการณ
สําคัญ ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกที่มีผลกระทบตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมัย
ธนบุรี และรัตนโกสินทร  ผลงานที่เกิดจากการสรางสรรค อารยธรรมในภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก (ยกเวนเอเชีย)  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร  
เหตุการณสําคัญท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในสมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร 
เชนการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธระหวาง
ประเทศ  ปจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคภูมิปญญา 
สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร  ตัวอยางผลงานสรางสรรคภูมิปญญาสมัยธนบุรี เชน 
สถาปตยกรรม ดนตรี ภาษา ฯลฯ  ความสําคัญของการปรับเปลี่ยนภูมิปญญาใหเหมาะสม
กับชีวิตปจจุบัน การอนุรักษ และสงเสริม  ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญทั้งไทย และ
ตางประเทศในสมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร  การเปรียบเทียบผลงานของบุคคลสําคัญทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศทั้งที่มีผลกระทบตอประเทศไทยสมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร 
 
 
 
 
 
 



 

 4.1 ยุคสมัยและวธิีการทางประวัตศิาสตร 
- เวลาและชวงสมัยทางประวตัิศาสตร 
- วิธีการทางประวัตศิาสตร 

4.2 พัฒนาการมนุษยชาต ิ
- เหตุการณสําคัญ 
- พัฒนาการของมนุษย 

4.3 ชาติไทย 
- ความเปนมนุษยชาติไทย 
- บุคคลสําคัญ 
- วัฒนธรรมภูมิปญญาไทย 

 
 

ประวัติศาสตร  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 10  ความคิดรวบยอดสาระที่ 4  ชวงชั้นที่ 3 
 
6.4 ความหมายคําวา ประวัติศาสตร 

คําวา “History” มาจากภาษากรีกวา “Histori” แปลวาการหาความจริง (Inquiry) 
หรือความรูที่ไดมาจาการหาความจริง ในตอนแรกใชคํานี้กับความรูใด ๆ ก็ได ตอมาจึงได
จํากัดลงเปนความรูเกี่ยวกับมนุษยและภายหลังจึงหมายถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนตามลําดับ
เวลา (วิชัย  วัดปาน, 2528 : 10) 

วิชัย  วัดปาน (2528 : 11 – 13) ไดรวบรวมความหมายของประวัติศาสตรจากป
การศึกษาตาง ๆ พอสรุปไดดังน้ี 

ประวัติศาสตรคือสิ่งที่คนไดทําไดคิด ไดหวังและไดรูสึกทุกสิ่งทุกอยางของมนุษย
ยอมเปนประวัติศาสตร ดังนั้นประวัติศาสตร จึงครอบคลุมถึงแขนงวิชาทุกดานไมวาจะเปน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ทั้งน้ีเพราะประวัติศาสตรมิไดหมายถึงเฉพาะ
ปรากฏการณ อันเกี่ยวของกับการกระทําของมนุษยเทานั้น แตยอมตองรวมถึง
ปรากฏการณธรรมชาติดวยปรากฏการณของมนุษยและปรากฏการณธรรมชาติเปนเร่ือง
เปลี่ยนแปลงอยูเสมออยางไมหยุดยั้ง เม่ือเปนเชนน้ันประวัติศาสตรยอมปกคลุมไปถึงทุก
สิ่งทุกอยางซึ่งวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และวิทยาศาสตรปจจุบันก็ไดพิสูจนแลววา
ไมมีอะไรนาจักรวาลที่ตายตัวโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ยอมหมายความวา ทุกสิ่งทุก
อยางในจักรวาลยอมมีประวัติศาสตร 
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ประวัติศาสตรไมมีคําวาจํากัดความตายตัว โดยท่ัวไปประวัติศาสตร หมายถึง การ
สืบเสาะใหรูถึงความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในชวงใดชวงหน่ึงของ
อดีต ฉะน้ันประวัติศาสตรจึงเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับสังคมมนุษย ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมความคิดที่กอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ในสังคมและสภาพเหตุการณที่สงเสริมหรือ
ขัดขวางวิวัฒนาการของสังคม หรือกลาวอีกนัยหน่ึง วิชาประวัติศาสตรมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของสังคมมนุษยทุกคน 

ประวัติศาสตรคือเร่ืองราวอันตอเน่ืองของการตอบโตกันระหวางนักประวัติศาสตร
กับหลักฐานขอเท็จจริง เปนเร่ืองถกเถียงระหวางปจจุบันกับอดีตที่ไมมีที่สิ้นสุด เร่ืองราว
ของการตอบโตซ่ึงกันและกันระหวางนักประวัติศาสตรกับหลักฐานขอเท็จจริงน้ีขาพเจาถือ
วาเปนการถกเถียงระหวาปจจุบันกับอดีต เปนการถกเถียงระหวางสังคมในวันน้ีกับสังคม
เม่ือวานนี้ไมใชการถกเถียงระหวางบุคคลที่ไมเห็นตัวตนหรือบุคคลใด ๆ เพียงคนเดียวดัง 
คํากลาวของ เบอรการดที่วา “ประวัติศาสตรก็คือ บันทึกที่ยุคหนึ่งสมัยหน่ึงมองเห็นคุณคา 
ของอีกยุคหนึ่งสมัยหน่ึงวาควรจดจําเอาไว เราจะเขาใจปจจุบันไดสมบูรณก็เพราะอดีตชวย
สองทางให ดังน้ันบทบาทควบคูกันสองอันของประวัติศาสตรก็คือชวยใหมนุษยเขาใจ
สังคมในปจจุบันไดดีข้ึน” 

ประวัติศาสตร คือความทรงจําวาดวยประสบการณของมนุษย ซ่ึงถาหากวาถูกลืม
หรือละเลยก็เทากับวาเราไดยุติแนวทางอันแบงช้ีวาเราคือมนุษย หากไมมีประวัติศาสตร
เสียแลว เราจะไมรูเลยวาเราคือใคร เหตุการณในประวัติศาสตรทําใหมนุษยมีการรวมกลุม
กันข้ันพ้ืนฐานเปนประเทศ ศาสนา ชนช้ัน และสรางความจงรักภักดีอันติดมากับมัน เรา
ควรศึกษาประวัติศาสตรดวยความอยากรูอยากเห็น บันทึกจากอดีตของมนุษยทาทายให
คนควา และแสวงหาความเขาใจประวัติศาสตร เปนสนามแหงการเสาะแสวงหาและผจญ
ภัยของปญญาชน สิ่งเหลาน้ีคือความปรารถนาขั้นพื้นฐานของมนุษย 

ประวัติศาสตรเปนความพยายามที่จะทําใหแนใจวาเหตุการณน้ันจะตองเกิดขึ้นใน
ระยะเวลานั้นและสถานที่น้ัน ประวัติศาสตรพยายามทําใหเช่ือเกี่ยวกับขอสันนิษฐานซึ่ง
ไดรับการยืนยันอยางมีเหตุผลโดยมีเหตุการณอยางมีเหตุผล ซ่ึงแอมบรอส เอ แคลก และ 
คารล อี แอมเบอรก (Ambrose A. Clagg and Carl E. Schomburg. 1969 : 83 – 87) ได
สนับสนุนความคิดของคารล แฮมเพล (Carl Hample) เกี่ยวกับความหมายของ
ประวัติศาสตรไวดังน้ี 
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ประวัติศาสตรเปนผลผลิตของนักประวัติศาสตร (Product of the Historian) ซ่ึง
เปนการสืบสวนวิธีหน่ึง นักประวัติศาสตรจะตองต่ีความจากหลักฐานตาง ๆ ที่เขาไดมา 
วิชาประวัติศาสตรไมใชเปนเพียงแตผลผลิต (Product) เทานั้น แตตองเปนขบวนการ 
(Process) ดวย ซ่ึงเปนวิธีการสืบสอบ (Inquiry) การปฏิบัติทางประวัติศาสตร (Doing 
History or Historing) อันเปนวิธีการที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน ซ่ึงเขาจะ
รูจักการทํางานเพื่อใหไดขอมูลแทนที่จะยอมรับขอคิดเห็นของคนอื่นที่ไดสรุปออกมาแลว 

วิชัย  วัดปาน (2528 : 13) ไดสรุปความหมายของคําวาประวัติศาสตรจากนัก
การศึกษาตาง ๆ ไววา ประวัติศาสตรก็คือการสืบเสาะเขาไปใหรูถึงความจริงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในชวงใดชวงหน่ึงซ่ึงแสดงใหเห็นวามนุษยชาติไดเขาใจ
ในตัวของเขาเอง ประวัติศาสตรเปนขวนการทางการสอบสวน การเรียนประวัติศาสตร 
ควรเรียนดวยความอยากรูอยากเห็น ตองรูจักทํางานเพื่อหาขอมูล แทนที่จะยอมรับความ
คิดเห็นของคนอื่นที่ไดสรุปแลว ประวัติศาสตรไมไดตัดสินวาผิดหรือถูกขึ้นอยูกับเวลาและ 
สถานที่ เพราะฉะนั้นประวัติสาสตรจึงไมซํ้ารอยตนเอง แตคาดคะเนแกไขเหตุการณที่
เกิดข้ึนในปจจุบันได ความเชื่อถือไดของวิชาประวัติศาสตรยังข้ึนอยูกับการเขียนและการ
ตีความของนักประวัติศาสตรที่เปนที่ยอมรับในสังคมดวย (Benjamin C. Cox. 1971 : 443 
อางในวิชัย  วัดปาน) 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 665) ไดใหความหมายของ
ประวัติศาสตรวาหมายถึงวิชาวาดวยเหตุการณที่เปนมาหรือเร่ืองราวของประเทศชาติ เปน
ตน ตามที่บันทึกไวเปนหลักฐาน 

นอกจากนี้กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 282 – 284) ไดรวบรวม
ความหมายของประวัติศาสตรไวในคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมไว ดังน้ี 

ความหมายคําวา ประวัติศาสตร 
- การสืบสวน สอบสวน คนควา 
- การบอกกลาวอยางมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเร่ืองราวปรากฏการณ

ธรรมชาติ (อริสโตเติล) 
- ประวัติศาสตรที่เขียนขึ้น มิใชเกิดขึ้น และเปนการตีความจากหลักฐานวา เกิด

อะไรข้ึน (อาร เอฟ อารากอน) 
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- เร่ืองราวของธรรมชาติ ของชีวิตและมนุษยชาติ ซ่ึงจะมองโดยตรงและสรุปรวม
เปนคําพูดไดวา การบรรยายชีวิตของชีวิตผูคนเพียงกลุมเดียวโดยไมไดรวมถึง
มนุษยชาติน้ัน ดูจะเปนไปไมได (ลีโอ ตอลสตอย) 

- การคนควาหาความรูอยางหนึ่ง ซ่ึงมีที่มาจากการสืบสวนหรือคนควา (อาร จี 
คอลลิงวูด)  

- การถกเถียงกันระหวางนักประวัติศาสตรกับขอเท็จจริงของเขา ที่เปนไปอยาง
ตอเน่ืองเปนบทสนทนาที่ไมสิ้นสุดระหวางปจจุบันกับอดีต (อี เอช คาร) 

- การตีความหรือการวินิจฉัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต (พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว) 

- ประวัติศาสตร คือ การศึกษาอดีต...อดีตของมนุษย คือมนุษยเปนศูนยกลาง
ของการศึกษาประวัติศาสตร...เปนการศึกษาอดีตของสังคมมนุษย... 

     ประวัติศาสตรเกี่ยวของกับมนุษยจํานวนมาก ความเคลื่อนไหวทางการเมือง 
     เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับคนจํานวนมาก เปนเร่ืองที่ควร 
     ศึกษา... (ศ.ดร.นิธิ  เอียวศรีวงศ) 
- เร่ืองราวสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับมนุษยซ่ึงไดเกิดขึ้นจริงในอดีต...เหตุการณที่

ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรตาง ๆ จึงนับวาถูกเลือกสรรมาแลว...       
(ดร.วินัย  พงศศรีเพียร) 

- ประวัติศาสตร คือ การศึกษาเรื่องราวตาง ๆ พฤติกรรมและกิจกรรมของมนุษย
ในอดีตจากลายลักษณอักษรที่สามารถแบงความหมายได 

- “ประวัติศาสตร” เปนคําที่บงช้ีถึง “เวลา” ที่ถอยกลับไป นับเน่ืองกันต้ังแต
ปจจุบันไปยังอดีตอันยาวนาน เม่ือนํามาผูพันเขากัน “ประเทศหรือกลุมชน” 
แลว จะตองกลาวถึงอดีตความเปนมาของประเทศหรือกลุมชนที่สืบสาน
ตอเน่ืองกันมาเปนเวลานาน ดังน้ัน ในการศึกษาประวัติศาสตรของประเทศ
หรือกลุมชน วิชาประวัติศาสตรจะบงบอกถึงประสบการณของมนุษย ทั้ง
ความสําเร็จและความลมเหลวที่สืบทอดกันมาโดยตลอดไดเปนอยางดี      

 
6.5 ความหมายของคําตาง ๆ ที่เก่ียวของกับประวัติศาสตร 

1) ตํานาน  เปนเร่ืองเลาตอกันมาและถูกบันทึกขึ้นภายหลัง 
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2) พงศาวดาร  คือการบันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนตามลําดับเวลา ซ่ึงสวนใหญจะ
เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย และราชสํานัก 

3) อดีต  คือเวลาที่ลวงมาแลว ความสําคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบงําความคิด
และความรูของเราอยางกวางขวางลึกซึ้ง อดีตที่เกี่ยวของกับกลุมคน / ความสําคัญที่มีตอ
เหตุการณและกลุมคนจะถูกนํามาเชื่อมโยงเขาดวยกัน 

4) วิชาประวัติศาสตร  คือ ความรูเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องราวสําคัญตาง ๆ ในอดีต
จากลายลักษณอักษรที่สามารถแปลความหมายได เกิดจากระบวนการที่มีจุดมุงหมาย 
เพื่อนํามาสูการตอบสนองจุดมุงหมายบางประการอยางมีระบบ มีการเลือกโดยนัก
ประวัติศาสตรซ่ึงมีโลกทัศนและวิธีการคิดที่แตกตางกันไป โดยมีอิทธิพลของคานิยมและ
สังคมในแตละชวงเวลาเปนตัวกําหนด ดังน้ันงานดานประวัติสาสตรและวิชาประวัติศาสตร
ในบางครั้งจึงมีลักษณะเปนอัตตวินิจฉัย (subjective) คอนขางมากของผูเขียน 

5) นักประวัติศาสตร  เปนผูบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น ผูสรางประวัติศาสตรข้ึน
จากหลักฐานประเภทตาง ๆ ตามจุดมุงหมายและวิธีการคิด ซ่ึงงานเขียนอาจนําไปสูการ
เปนวิชาประวัติศาสตรไดในที่สุด 

6) ความหมายในการเขียนประวัติศาสตร   
- นักประวัติศาสตรรุนเกา มุงสูการรวมชาติ / รับใชการเมือง 
- นักประวัติศาสตรรุนใหม มุงที่จะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดย

ปราศจากอคติ (bias)  
7) หลักฐานประเภทตาง ๆ จะใหขอเท็จจริงบางประการ ซ่ึงจะนําไปสูความจริงใน

ที่สุด โดยมี วิธีการแบงประเภทของหลักฐานหลายแบบ เชน หลักฐานสมัยกอน
ประวัติศาสตรและหลักฐานสมัยประวัติศาสตรแบบหน่ึง หลักฐานประเภทลายลักษณและ
หลักบานที่ไมใชลายลักษณแบบหน่ึง หรือหลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง (หรือ
หลักฐานชั้นที่หน่ึง ช้ันที่สอง ช้ันที่สาม) อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมินวานาเช่ือถือ
ที่สุด คือหลักฐานที่เกิดรวมสมัยหรือเกิด โดยผูที่รูเห็นเหตุการณน้ัน ๆ แต กระนั้นนัก
ประวัติศาสตรก็จะตองวิเคราะหทั้งภายในและภายนอกกอนดวยเชนกัน เน่ืองจากผ ู ที่อยู
รวมสมัยก็ยอมมีจุดมุงหมายสวนตัวในการบันทึก ซ่ึงอาจทําใหบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่อง
เทานั้น 
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8) อคติ  คือ ความลําเอียง ไมตรงตามความเปนจริง เปนธรรมชาติของมนุษยทุก
คน ซ่ึงผูที่เปนนักประวัติศาสตรจะตองตระหนักและควบคุมใหได 

9) ความเปนกลาง  คือ การมองดวยปราศจากความรูสึกอคติจะเกิดขึ้นไดหาก
เขาใจธรรมชาติของหลักฐานแตละประเภท เขาใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร 
เขาใจจุดมุงหมายของผูเขียน ผูบันทึกนักประวัติศาสตร (น่ันคือ เขาใจวาบันทึกเพื่ออะไร 
เพราะเหตุใด) 

10) ความจริงแท  (real truth) คือ ความจริงที่คงอยูแนนอนนิรันดร เปนจุดหมาย
สูงสุดที่นักประวัติศาสตรมุงแสวงหาซึ่งจะตองอาศัยความเขาใจและความจริงทาอยูเบื้อง
หลักการเกิดพฤติกรรมและกระบวนการทางประวัติศาสตรที่ละเอียด ถี่ถวน กินเวลา
ยาวนาน แตน่ีคือ ภาระหนาที่ของนักประวัติศาสตร 

11) ผูสอนวิชาประวัติศาสตร คือ ผูนําความรูทางประวัติศาสตรมาพัฒนาใหผูเรียน
เกิดความรู เจตคติ และทักษะในการใชกระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความจริง 
และความจริงแทจะตองศึกษาผลงานของนักประวัติศาสตรและลือเน้ือหาประวัติศาสตรที
เหมาะสมกับวัยของผูเรียนโดยตองเปฯไปตามจุดประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับ
ธรรมชาติของประวัติศาสตร 
 
6.6 ภูมิปญญาไทย 

คนไทยมีวิถีการดําเนินชีวิตอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ มีความรักความผูกพัน
ในหมูวงศาคณาญาติ ใกลชิดกับธรรมชาติ และมีลักษณะเปนชุมชนเกษตรกรรม แมวา
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจะมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในชีวิตประจําวันและ
ทํามาหากินในระบบอุตสาหกรรมดวย แตคนไทยก็ยังสามารถดํารงเอกลักษณและปรีชา
สามารถที่บรรพชนไดสรางสมไวและถายทอดสืบตอกันมา (สารานุกรมไทยสําหรับเยาชน, 
ม.ป.ป : 14) 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (ม.ป.ป : 14) ไดกลาวถึงภูมิปญญา ในดาน
ความหมาย คุณลักษณะการเกิด และจัดแบงภูมิปญญาไวดังน้ี 

ภูมิปญญาตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา Wisdom หมายถึง ความรู ความสามารถ 
ทักษะ ความเชื่อ และศักยภาพ ในการแกปญหาของมนุษยที่สืบทอดกันมากจากอดีตถึง
ปจจุบันอยางไมขาดสาย และเช่ือมโยงกันทั้งระบบทุกสาขา 
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ภูมิปญญาไทย หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจ 
ผลิตผลงานของบุคคล อันเกิดจากการสะสมองคความรูทุกดานที่ผานกระบวนการสืบทอด 
พัฒนาปรับปรุง และเลือกสรรมาแลวเปนอยางดี สามารถแกไขปญหา และพัฒนาวิถีชีวิต
ของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

ภูมิปญญาทองถิ่น หรือภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิด
ข้ึนไดเองและนํามาใชในการแกปญหา เปนเทคนิควิธี เปนองคความรูของชาวบาน ทั้งทาง
กวางและทางลึกที่ชาวบานคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนิน
ชีวิตในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

ความเหมือนกันของภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น คือ เปนองคความรู และ
เทคนิคที่นํามาใชในการแกปญหาและการตัดสินใจ ซ่ึงไดสืบทอดและเชื่อมโยงมาอยาง
ตอเน่ืองต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน 

ความตางกันของภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น คือ ภูมิปญญาไทย เปนองค
ความรูและความสามารถโดยสวนรวม เปนที่ยอมรับในระดับชาติ สวน ภูมิปญญาทองถิ่น
เปนองคความรูและความสามารถในระดับทองถิ่นซ่ึงมีขอบเขตจํากัดในแตละทองถิ่น เชน 
ภาษาไทยเปนภูมิปญญาไทย ในขณะที่ภาษาอีสานเปนภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

ผูทรงภมิูปญญาไทย หมายถึง บุคคลผูเปนเจาของภูมิปญญาไทย หรือเปนผูนําภูมิ
ปญญาตาง ๆ มาใชประโยชนจนประสบความสําเร็จ มีผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับและไดรับ
การยกยองในฐานะเปนผูเช่ียวชาญ สามารถเผยแพรและถายทอดเชื่อมโยงคุณคาของภูมิ
ปญญาในแตละสาขานั้น ใหแพรหลายไปอยางกวางขวาง 

ปราชญชาวบาน หมายถึง บุคคลผูเปนเจาของภูมิปญญาชาวบาน และนําภูมิ
ปญญามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จสามารถถายทอดเชื่อมโยง
คุณคาของอดีตกับปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

 
ลักษณะของภูมิปญญาไทย 
ลักษณะของภูมิปญญาไทย มีดังน้ี 
1. ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเปนทั้งความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
2. ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
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3. ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของคน 
4. ภูมิปญญาไทยเปนเร่ืองของการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว และการ

เรียนรูเพ่ือความอยูรอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 
5. ภูมิปญญาไทยเปนพ้ืนฐานสําคัญในการมองชีวิต เปนพื้นฐานความรูในเร่ือง

ตาง ๆ  
6. ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณในตัวเอง 
7. ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม 

 
การเกิดภูมิปญญา 
ภูมิปญญาไทยมีกระบวนการเกิดที่เกิดจากการสืบทอด ถายทอด องคความรูที่มี

อยูเดิมในชุมชนทองถิ่นตาง ๆ แลวพัฒนา เลือกสรรและปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจน
เกิดทักษะและความชํานาญ ที่สามารถแกไขปญหา และพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับ
ยุคสมัย แลวเกิดองคความรูใหม ๆ ทีเหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมสิ้นสุด 
เชน ภาษาไทย แพทยแผนไทย เปนตน 

 
การจัดแบงสาขาภูมิปญญาไทย 
ภูมิปญญาไทยสามารถแบงไดเปน 10 สาขา ดังน้ี 
1. สาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารรถในการผสมผสานองคความรู ทักษะ 

และเทคนิคดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิม ซ่ึงคน
สามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณตาง ๆ ได เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการแปรรูปผลิตผล เพ่ือชะลอการนําเขาตลาดเพื่อแกปญหาดานการบริโภค
อยางปลิดภัย ประหยัด และเปนธรรม ตลอดทั้งการผลิตกละการจําหนายผลิตผลทาง
หัตถกรรม เชน การรวมกลุมชองกลุม 

3. สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและ
รักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและ
อนามัยได 
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4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้งการอนุรักษ การพัฒนา และ
การใชประโยชนจากคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดาน
การสะสมและบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชนทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรัพย 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการาจัดสวัสดิการในการประกัน
คุณภาพชีวิตของคน ใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขา
ตาง ๆ  

8. สาขาการจัดการองคกร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ
ดําเนินงานขององคกรชุมชนตาง ๆ ใหสามารถพัฒนา และบริหารองคกรของตนเองได
ตามบทบาท และหนาที่ขององคกร  

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดาน
ภาษาทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใชภาษา ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุก
ประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใช
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคา ใหเหมาะสมตอการ
ประพฤติปฏิบัติ ใหบังเกิดผลดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


